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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

- Varemerke EOLYS (TM) 176 KITS

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anvendelser av stoffet/blandingen

- Drivstoffer og drivstofftilleggsstoffer

Frarådde bruksområder

- Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

RHODIA OPERATIONS
Z.I. 26 rue Chef de Baie
17041 La Rochelle Cedex 1 - France
Tel : +33 (0)5.46.68.34.56

E-post adresse

manager.sds@solvay.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: tlf. 22 59 13 00
+47 2103 4452 [CareChem 24]

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008 )

Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i 
luftveiene.
EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.2 Merkingselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Skadelige produkter som må være oppført på etiketten
 CAS-nr. 90622-58-5 Hydrocarbons, C11-C13, Isoalkanes, <2% aromatics

Piktogram

Signalord
- Fare
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Fareutsagn
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forsiktighetsutsagn
Reaksjon
- P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
- P331 IKKE framkall brekning.

Lagring
- P405 Oppbevares innelåst.

Avhenting
- P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Ytterligere merking
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer som ikke resulterer i klassifisering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- Denne blandingen anses ikke for å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
- Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være meget persistente og heller ikke bioakkumulerende 

(vPvB).

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoff

- Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2 Blanding

- Kjemiske beskaffenhet blanding på basis av

Isoparafin løsemiddel
Organisk forbindelse av Cerium-Jern

Informasjon om komponenter og urenheter

Kjemisk navn Identifikasjonsnum
mer

Klassifisering
Forordning (EF) nr. 1272/2008 Konsentrasjon [%]

Hydrocarbons, C11-C13, Isoalkanes, <2% 
aromatics

CAS-nr. : 
90622-58-5 

List Number : 
920-901-0 

Aspirasjonsfare, Kategori 1 ; H304 >= 75

Registreringsnummer: 01-2119456810-40-xxxx
selv-klassifisering

Cerium Iron Oxide Isostearate CAS-nr. : 
753480-32-9 

ELINCS-nr. : 
442-240-2 

Ikke klassifisert < 25

selv-klassifisering

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
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Generell anbefaling 

- Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv.
- Plasser forurenset tøy i en forseglet pose for senere dekontaminering

Ved innånding 

- Ved innånding
- Flytt ut i frisk luft.
- Kontakt lege hvis nødvendig.

Ved hudkontakt 

- Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

Ved øyekontakt 

- Skyll med rikelige mengder vann med åpne øyelokk. (minst 15 minutter).

Ved svelging 

- Fremkall IKKE brekninger.
- Gi aldri noe å drikke.
- Kontakt lege hvis nødvendig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- ingen data tilgjengelig 

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- ingen data tilgjengelig 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler 

- Skum
- pulver
- Karbondioksid (CO2)

Upassende slokkingsmidler 

- Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Lettantennelig væske.

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper.

- Hansker
- Briller
- Støvler
- Full vernedress
- Trykkluftmaske (EN 133)

- For mer informasjon, se seksjon 8 "Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr".

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer
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- Hold deg unna flammer og varme flater.
- Alle tennkilder fjernes.
- Unngå kontakt med hud og øyne.
- Unngå innånding av damp.
- Trykkluftmaske (EN 133)
- Vernebriller
- Støvler
- Ugjennomtrengelige hansker
- Nitriler

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forhindre at materialet tømmes i kloakken.
- Sperr av.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Gjenoppretting
- Pump produktet til en reserve beholder :- passende merket.
- Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, 

vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).
- Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

Rensing/rengjøring
- Vask med mye vann.

Avhenting
- Innhold/ beholder leveres til godkjent forbrenningsanlegg.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- ingen data tilgjengelig 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Brukes med lokal utslippsventilasjon.

Hygienetiltak

- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Bruk rent, velholdt personlig verneutsryt.
- Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
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Tekniske forhåndsregler/Lagringsbetingelser

- Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted.
- Beskytt mot fuktighet.
- Beskytt mot lyspåvirkning.

- Lagre unna varme.
- Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
- Holdes vekk fra uforenlige materialer som angis av produsenten

- Hold unna: Syrer, Alkalier og kaustiske produkter., Reduserende materialer.

Innpakkingsmateriale

Passende materiale
- Rustfritt stål
- Teflon (R)
- Hydrokarbon resistente materialer.

Upassende materiale
- gummi.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- ingen data tilgjengelig 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

- Inneholder ingen stoffer med administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære.
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Forutsagt ingen virkning konsentrasjon ( PNEC )

Produktnavn Avdeling Verdi Bemerkning

Cerium Iron Oxide Isostearate Ferskvann
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen negativ effekt ble observert 
(kvalitativ metode).

Sjøvann
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen negativ effekt ble observert 
(kvalitativ metode).

Uregelmessig utslipp., Ingen PNEC-
berekning ettersom ingen negativ 
effekt ble observert (kvalitativ 
metode).

Ferskvannbunnfall
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen eller utilstrekkelige data er 
tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Sjøbunnfall
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen eller utilstrekkelige data er 
tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Jord
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen negativ effekt ble observert 
(kvalitativ metode).

STP
Ingen PNEC-berekning ettersom 
ingen negativ effekt ble observert 
(kvalitativ metode).

Oral (sekundær 
forgiftning)

Ingen PNEC-berekning ettersom det 
ikke er potensiale for 
bioakkumulering.

8.2 Eksponeringskontroll

Individuelle vernetiltak

Åndedrettsvern
- Bruk pusteapparat med godkjent filter hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig.

Håndvern
- Ved risiko for kontakt med hendene, bruk egnede hansker
- Nitriler
- De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert 

fra direktivet.
- Hansker må inspiseres før bruk.

Øyevern
- Vernebriller

Hud- og kroppsvern
- Full vernedress
- Fjern og vask forurenset tøy.

Hygienetiltak
- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Bruk rent, velholdt personlig verneutsryt.
- Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
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Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen
- Forhindre at materialet tømmes i kloakken.
- Sperr av.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Materietilstand: væske 
 
Farge: brun 

Lukt Hydrokarboner  

Luktterskel ingen data tilgjengelig

pH Ikke anvendelig (uløselig produkt).

Kokepunkt/kokeområde 185 - 213 °C 
Løsningsmiddel

Flammepunkt > 62 °C Løsningsmiddel 

Fordampningshastighet (butylacetat = 
1)

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff, gass) ingen data tilgjengelig

Brennbarhet (væsker) ingen data tilgjengelig

Grense for tennbarhet/eksplosjon ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur > 200 °C 
Løsningsmiddel

152 - 208 °C 
forbindelse(r) av sjeldne jordart(er)

> 200 °C 
vurdert

Damptrykk 2 hPa  ( 30 °C)
Løsningsmiddel
ubetydelig, forbindelse(r) av sjeldne jordart(er)

Damptetthet ingen data tilgjengelig

Spesifikk vekt 0,847 g/cm3  ( 20 °C) 

Løselighet Vannløselighet : 
< 1 mg/l Løsningsmiddel
0,011 mg/l forbindelse(r) av sjeldne jordart(er)

Løselighet i andre løsningsmidler: 
vanlige organiske oppløsningsmidler. : oppløselig 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow:  > 6 
Løsningsmiddel, Strukturaktivitetsforhold (SAR = Strukture-activity relationship)
log Pow:  1,11 - 3,35 
forbindelse(r) av sjeldne jordart(er)

Termisk nedbrytning ingen data tilgjengelig

Viskositet Viskositet, kinematisk 
: 

ca. 2,4 - 2,8 mm2/s ( 25 °C)
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Eksplosjonsegenskaper ingen data tilgjengelig
Oksidasjonsegenskaper Ingen informasjon tilgjengelig.

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- ingen data tilgjengelig 

10.2 Kjemisk stabilitet

- Stabil i romtemperatur.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- ingen data tilgjengelig 

10.4 Forhold som skal unngås

- ingen data tilgjengelig 

10.5 Uforenlige materialer

- Sterke baser
- Sterke oksidasjonsmidler.
- Mineral syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- ingen data tilgjengelig 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Akutt oral giftighet Ifølge opplysninger om komponentene
Ikke klassifisert som skadelig ved svelging
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Akutt toksisitet ved innånding Virkninger av å innånde høye konsentrasjoner kan inkludere:
Svimmelhet
Lungeirritasjon
Ifølge opplysninger om komponentene
Ikke offentliggjorte interne rapporter

Akutt giftighet på hud Ifølge opplysninger om komponentene
Ikke klassifisert som skadelig ved
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Akute toxsisitet (andre) ingen data tilgjengelig

Hudetsing / Hudirritasjon Ifølge opplysninger om komponentene
Ikke irriterende for kaniner ved hud påføring.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter
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Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Ifølge opplysninger om komponentene
Ikke klassifisert som øyeirriterende
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Åndedrett- eller hudsensibilisering Innånding
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
Hud
Ifølge opplysninger om komponentene
Fører ikke til hud sensibilisering.
Metode: OECD Test-retningslinje 406
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Arvestoffskadelighet

Genotoksisitet in vitro Undersøkelser av preparatets komponenter viste ingen tegn til genotoksisk 
potesiale.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Genotoksisitet i levende tilstand (in 
vivo)

Data kun tilgjengelig for noen komponenter.

In vivo micronucleus testnegativ
Ikke offentliggjorte rapporter
Data kun tilgjengelig for noen komponenter.
Forsøk med dominerende dødelig mutasjon hos gnagerenegativ
Ikke offentliggjorte rapporter

Kreftframkallende egenskap ingen data tilgjengelig

Toksisitet ved reproduksjon og utvikling

Toksisitet ved 
reproduksjon/fruktbarhet

Ifølge opplysninger om komponentene
Fruktbarhets- og utviklingsgiftighetsprøver viste ingen virkning på forplantning.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Utviklingstoksisitet/Fosterskadelighet Ifølge opplysninger om komponentene
det er ikke observert noen påvirkning av utviklingen
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

STOT

Spesifikk målorgan systemisk 
giftighet (enkel utsettelse)

Stoffet eller miksturen er ikke klassifisert som spesifikt målorgan-toksikum, enkel 
eksponering i henhold til GHS-kriterier, intern vurdering

Spesifikk målorgan systemisk 
giftighet (gjentatt utsettelse)

Stoffet eller miksturen er ikke klassifisert som spesifikt målorgan-toksikum, 
gjentatt eksponering i henhold til GHS-kriterier, intern vurdering
Ifølge opplysninger om komponentene
Oral I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Toksitetstester med gjentatt inntagelse har ikke vist noen fare
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter
Ifølge opplysninger om komponentene
Innånding I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Toksitetstester med gjentatt inntagelse har ikke vist noen fare
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Aspirasjonstoksisitet Ifølge opplysninger om komponentene, Kan være dødelig ved svelging om det 
kommer ned i luftveiene., I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger., 
Ikke offentliggjorte rapporter
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AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Vannmiljø

Akutt toksisitet for fisk Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Akutt toksisitet for dafnier og andre 
virvelløse dyr i vann.

Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Giftighet for vannplanter Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Toksisitet til mikroorganismer Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Kronisk toksisitet for fisk Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Kronisk toksisitet for dafnier og andre 
virvelløse dyr i vann.

Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Kronisk toksisitet for vannplanter Ifølge opplysninger om komponentene
Produktet har ingen kjente skade virkninger på de vannlevende organismer som 
ble testet.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

Jordmiljø

Toksisitet til organismer som lever i 
jord

Selve produktet har ikke blitt prøvd.

Giftighet til jordplanter Selve produktet har ikke blitt prøvd.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

Biologisk nedbrytbarhet
Hydrocarbons, C11-C13, Isoalkanes, 
<2% aromatics

I likhet

Metode: OECD TG 301 F
Naturlig biologisk nedbrytbar.
Ikke offentliggjorte rapporter

Cerium Iron Oxide Isostearate Lett biologisk nedbrytbarhetsstudie
Metode: OECD TG 301 B
Ikke lett biologisk nedbrytbart.
Ikke offentliggjorte interne rapporter

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
Cerium Iron Oxide Isostearate Ikke potensiell biologisk akkumulerbar.

Ikke offentliggjorte interne rapporter

12.4 Mobilitet i jord

Kjent spredning til ulike deler av 
miljøet

Forventet spredning til ulike deler av miljøet
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12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Denne blandingen anses ikke for å være persistent, bioakkumulerende og giftig 
(PBT).
Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses for å være meget 
persistente og heller ikke bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger ingen data tilgjengelig

Økotoksisitet vurdering

Akutt giftighet i vann Ifølge opplysninger om komponentene
Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.
Ikke offentliggjorte interne rapporter
Ikke offentliggjorte rapporter

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Destruksjon/fjerning av avfall

- Må brennes i et egnet forbrenningsanlegg som har tillatelse fra de rette myndigheter.

Råd om rengjøring og avhending av emballasje

- Drener forsiktig og rens med damp.

- Kan brukes igjen etter rensing.

- Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR
ikke regulert 

RID
ikke regulert 

IMDG
ikke regulert 

IATA
ikke regulert 

ADN/ADNR
ikke regulert 

Nota: Ovennevnte reguleringer er de som gjelder ved datoen for publiseringen av dette dokumentet. Men på grunn av mulige 
endringer av transportregler for farlig gods vil det være anbefalt å sjekke gyldigheten hos det lokale salgskontor.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Etter det vi kjenner til, er det ingen spesifikk informasjon om regler.
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15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- ingen data tilgjengelig 

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3.

- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Utfyllende opplysninger

- Mikstur i CLP-format

NB: I dette dokumentet er den numeriske separator tusen "," (komma), desimal-separatoren er "." (punktum).
Informasjonen som gis i denne sikkerhetsbrosjyren er utarbeidet på grunnlag av den kunnskap og informasjon vi var i besittelse av 
ved brosjyrens utgivelsesdato, og den er korrekt etter vårt beste vitende. Informasjonen er kun ment som en veiledning for å hjelpe 
brukeren å behandle, utnytte, lagre, transportere, distribuere og frigi produktet under tilfredsstillende sikkerhetsforhold, og kan ikke 
anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen må utnyttes i samsvar med annen teknisk informasjon, og erstatter 
ikke slik informasjon. Informasjonen knytter seg derfor kun til det spesifiserte produkt, og gjelder ikke hvis produktet blir brukt eller 
blandet med andre materialer eller i en annen fremstillingsprosess, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Informasjonen fritar ikke 
brukeren fra å forsikre seg om at han opptrer i samsvar med gjeldende lov, forskrift og andre forpliktelser knyttet til brukerens 
virksomhet.


